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Hội nghị quốc gia và Lễ tổng kết GREAT Giai đoạn 1: Kết nối phụ nữ 
với thị trường: Nhân rộng các mô hình thành công ra toàn quốc 

 

Bài phát biểu Khai mạc 
Kính thưa: 

- Bà Đại sứ Ốt x trây li-a tại Việt Nam Rô bin Mu đi (Robyn Mudie) 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án hai tỉnh 

- Các đối tác của Dự án GREAT 

- Thưa các quí vị đại biểu tham dự cuộc họp. 

Hôm nay, Tôi rất vinh dự được tham dự Hội nghị Quốc gia và Lễ Tổng kết 

GREAT, giai đoạn 1; thay mặt cho UBND và BCĐ dự án GREAT tỉnh Lào Cai, 

Sơn La xin được gửi lời chào trân trọng và chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt 

đến các quí vị; đồng thời, Tôi rất hân hạnh được thay mặt cho Ban Chỉ đạo Dự án 

GREAT của 2 tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị và Lễ Tổng kết Dự án.   

Kính thưa các quí vị đại biểu. 

Trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và 

Chính phủ Ôxtrâylia, hai tỉnh Lào Cai và Sơn La nhận được sự hỗ trợ thông qua 

Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất 

nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La”, nguồn vốn viện 

trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Úc (gọi tắt là dự án GREAT); đến thời 

điểm này Dự án được triển khai thực hiện với hơn bốn năm và đã mang lại nhiều 

sự thay đổi cho cuộc sống của người dân hai tỉnh.  

Lần đầu tiên hai tỉnh chúng tôi tiếp nhận một dự án hỗ trợ kỹ thuật với nguồn 

vốn ODA không hoàn lại lớn nhất trong lĩnh vực Nông nghiệp và Du lịch; với mục 

tiêu tăng quyền năng kinh tế và vị thế cho chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân 

tộc thiểu số và cách tiếp cận, quản lý dự án hoàn toàn mới về: Phát triển hệ thống 

thị trường trong các ngành hàng và Quản lý thích ứng dựa trên kết quả. Mặc dù 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất nghiêm 

trọng đến tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền hai tỉnh và cả 

nước đều phải thực hiện những công việc và các biện pháp “chưa từng có tiền lệ”; 

tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Nhà tài trợ (DFAT) và sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo, 

Ban QLDA hai tỉnh và Tư vấn QLDA GREAT, dự án đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực, được khái quát như sau:  

(1) Dự án GREAT đã được thực hiện thông qua hơn 70 tiểu dự án được ký kết 

với các đối tác thuộc các thành phần khác nhau như: Khu vực kinh tế Nhà nước, tư 

nhân, các tổ chức NGO và doanh nghiệp FDI… Kết quả sau hơn 4 năm thực hiện 

các hoạt động can thiệp của dự án tại hai tỉnh, đã có 15.257 phụ nữ được tăng thu 

nhập, 86% số chị em phụ nữ tham gia dự án tự tin về năng lực kỹ thuật trong sản 

xuất và cung cấp dịch vụ du lịch, 97% số chị em phụ nữ chia sẻ là họ tham gia vào 
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quá trình ra quyết định trong gia đình, rất nhiều phụ nữ đã tăng quyền năng, đặc 

biệt là trong lĩnh vực tiếp cận và ra quyết định trong tiếp cận tài chính, lãnh đạo và 

tham gia tổ nhóm sản xuất, kinh doanh và chia sẻ việc nhà với người chồng.  

(2) Các hỗ trợ của dự án GREAT đã tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống 

trong các ngành hàng tại hai tỉnh như: Quế, Chè, Rau trái vụ, Dược liệu, cây Gai 

xanh, Măng và hỗ trợ các hoạt động về Du lịch cộng đồng trong bối cảnh chuyển 

hướng cung cấp dịch vụ du lịch cho du khách quốc tế, sang du khách nội địa… 

Việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế, tăng cường các kết nối 

kinh doanh với các doanh nghiệp, phát triển các dịch vụ hỗ trợ kể cả giống, tài 

chính, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ nhóm sản xuất tại 

địa phương đã giúp phụ nữ, trong đó gần 80% là phụ nữ dân tộc thiểu được tham 

gia vào thị trường có giá trị cao trong nước và quốc tế. 

(3) Thành công của các mô hình do dự án triển khai đặc biệt trong ngành hàng 

quế, măng, gai xanh, du lịch đã được hai tỉnh nhân rộng và đưa vào các chính sách 

phát triển ngành hàng; đồng thời, việc đưa các giải pháp số thông qua các khoá đào 

tạo của dự án đã giúp cho các Tổ hợp tác và Hợp tác xã, doanh nghiệp… tiếp cận 

và tham gia thương mại điện tử, cải thiện năng lực và kỹ chuyển đổi số là những 

hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả của dự án đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID.  

(4) Dự án đã hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách cho phát triển 

Nông nghiệp, Du lịch của tỉnh; đồng thời, với cách tiếp cận hỗ trợ thông qua phát 

triển hệ thống thị trường và lồng ghép với các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, 

nâng cao quyền năng, vị thế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số là 

“điểm nhấn” quan trọng trong việc đánh giá các kết quả thực hiện dự án, với vai 

trò là Trưởng Ban chỉ đạo dự án tỉnh, Tôi đánh giá rất cao các kết quả này. 

(5) Đối với tỉnh Lào Cai, Lần đầu tiên các doanh nghiệp/HTX (thuộc khu vực 

kinh tế tư nhân) được tiếp cận với nguồn lực ODA của dự án GREAT, cùng với 

các đối tác thuộc đơn vị Nhà nước, các tổ chức NGO thực hiện dự án trên nguyên 

tắc công khai, minh bạch và cùng huy động nguồn lực đồng đầu tư thực hiện các 

mục tiêu và sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường gắn với thực hiện tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và thực hành về giới, giúp cho việc cải thiện và nâng 

cao quyền năng, vị thế của chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, vùng cao, vùng khó khăn thông qua các hoạt động của dự án. 

 (6) Nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Úc vào thời điểm hiện tại 

được đánh giá là một nguồn lực rất quan trọng trong việc lồng ghép thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các mô hình thành công và bài 

học kinh nghiệm từ việc triển khai Dự án GREAT, giai đoạn 1 tại hai tỉnh đã được 

chia sẻ với các địa bàn trong tỉnh, các địa phương, các Bộ, ngành trung ương và đã 

đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tổ chức triển khai 

thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Chương 

trình Phát triển kinh tế  - xã hội vùng dân tộc thiểu số và Miền núi trong thời gian 

tới (2021 - 2025). 
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Kính thưa các quí vị đại biểu. 

Từ kết quả, tác động của dự án GREAT, giai đoạn 1 và sau khi có thông báo 

của ĐSQ Ôxtrâylia sẽ tiếp tục hỗ trợ giai đoạn 2 của dự án GREAT, Ban Chỉ đạo 

dự án hai tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan, sớm hoàn thiện Văn kiện dự án 

để xin ý kiến các Bộ, ngành để hai tỉnh phê duyệt và ký thoả thuận thực hiện trong 

thời gian tới; Tôi mong muốn dự án GREAT 2 sớm được triển khai để những thành 

quả đạt được ở giai đoạn 1 tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng cho những nỗ lực 

liên tục phát triển các ngành hàng trong Nông nghiệp và Du lịch, triển khai hiệu 

quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại hai tỉnh, hướng đến việc tăng cường 

quyền năng kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện vị thế kinh tế - xã hội cho 

phụ nữ nói riêng, ấm no và hạnh phúc cho người dân nói chung.  

Tôi xin tuyên bố khai mạc và chúc Hội nghị Quốc gia và Lễ Tổng kết dự án 

GREAT giai đoạn 1 thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn.  


